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ÅRSMÖTE 
PROTOKOLL  2022-03-31 

Närvarande: 15 personer  Möteslokal: IP Arkadien, matsalen 

§ 01  Årsmötets öppnande  

Ordförande Ronny Jansson hälsade välkomna och öppnade sitt 11:e årsmöte.  

§ 02  Upprop och röstlängd 

Beslutades att upprop och fastställande av röstlängd skulle genomföras i fråga om votering.  

§ 03  Utlysande 

Dag för årsmötet 2022 fastställdes under årsmötet 2021. Mötet har vid två tillfällen utlysts via annons i Norrtelje Tidning 

under Föreningsnytt. Utöver detta har annons funnits på föreningens hemsida sedan den 16:e februari då ett utskick även 

gjordes per mejl till samtliga registrerade mailadresser i föreningens medlemsregister.  

Utlysandet godkändes av årsmötet. 

§ 04  Dagordning 

Dagordningen som föreslagits inför årsmötet godkändes. 

§ 05  Mötesordförande samt mötessekreterare 

Ronny Jansson valdes till mötesordförande och Jennifer Lundborg Larsson valdes till sekreterare för mötet. 

§ 06  Justeringsmän 

Kenth Johnsson och Urban Björkman valdes att justera protokollet.  

§ 07  Rösträknare 

Beslutades att rösträknare skulle fastställas i fråga om votering i enighet med § 2.  

§ 08  Verksamhetsberättelser  

Verksamhetsberättelserna hade sedan tidigare publicerats på föreningens hemsida men mötets deltagare gavs några minuter 

att läsa igenom dessa.  

Verksamhetsberättelserna godkändes för a/ Huvudstyrelsen, b/ Fotbollssektionen, c/ Ishockeysektionen.  

§ 09  Resultat- och balansräkningar  

Föreningens, Huvudstyrelsens samt sektionernas resultat- och balansräkningar föredrogs av Jennifer Lundborg Larsson 

som visade upp ett bildspel och redogjorde för ekonomin 2021. 

Resultat- och balansräkningarna godkändes för a/ Huvudstyrelsen, b/ Fotbollssektionen, c/ Ishockeysektionen.  

§ 10  Revisionsberättelsen  

Ordförande Ronny Jansson läste upp de uttalanden som föreningens auktoriserade revisor Lina Andersson rapporterat om 

i sin revisionsberättelse. 

§ 11  Ansvarsfrihet  

Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för Huvudstyrelsen, Fotbolls- samt Ishockeysektionens styrelser för den tid 

som revisionen omfattar.  

Bordtennissektionens ekonomi ingår i Huvudstyrelsens redovisning och omfattas därför inte av frågan om ansvarsfrihet för 

styrelsen.  
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§ 12  Motioner  

Inga motioner hade lämnats in till årsmötet. 

§ 13  Arvoden  

Årsmötet beslutade att fortsatt godkänna att föreningen arvoderar revisorn.   

§ 14  Föreningsordförande  

Föreningsordförande valdes; 1 år omval Ronny Jansson. 

§ 15 Huvudstyrelsen  

Ledamöter i Huvudstyrelsen valdes; 

 2 år omval Kent Eriksson 1 år kvarstår Ulla-Britt Hägerström  

 2 år omval Åke Svensk  

 2 år omval Per Björling 

 1 år nyval Nicolas Köllerstedt 

§ 16 Suppleant Huvudstyrelsen  

Valberedningens förslag att utelämna val av suppleant godkändes av årsmötet. Vid respektive styrelsemöte ska sektionerna 

istället sända varsin adjungerad representant.  

§ 17  Sektionsordförande  

Till ordförande i respektive sektion valdes;  

a/ Fotbollssektionen 1 år nyval Patrick Bäckman 

b/ Ishockeysektionen 1 år omval Juris Daizis 

c/ Bordtennissektionen 1 år omval Gunnar Björklund 

§ 18 Sektionsstyrelserna  

Ledamöter i respektive sektionsstyrelse valdes; 

a/ Fotbollssektionen 2 år omval Jonathan Sandblom  

 2 år omval Elliot Isaksson 

 2 år nyval Beatrice Lindgren 

 1 år nyval My Magnusson 

 1 år nyval Lina Nilsson 

 Suppleanter  Inga suppleanter valdes. 

b/ Ishockeysektionen 2 år omval Matus Benko 1 år kvarstår Annica Avegård  

 2 år omval Marcus Jansson 1 år kvarstår Mikael Johansson 

 2 år nyval Urban Björkman 

 2 år nyval Peter Hagbergh 

 Suppleant  Inga suppleanter valdes. 

c/ Bordtennissektionen 2 år omval Linus Drougge 1 år kvarstår Thomas Danielsson  
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§ 19  Revisor  

Revisor valdes; 1 år omval Lina Andersson 

§ 20  Revisorssuppleant  

Revisorssuppleant valdes; 1 år Kenth Johnsson 

§ 21  Valberedning  

Valberedning valdes; 1 år omval Kent Eriksson (sammankallande) 

 1 år omval Jesper Carlzon 

 1 år omval Kathrin Folkesson 

§ 22  Budgetförslag 2022  

Budgetförslaget för 2022 redovisades.  

Föreslagen budget godkändes av årsmötet. 

§ 23  Medlemsavgifter 2023 

Medlemsavgifterna föreslogs av styrelsen att lämnas oförändrade.   

Årsmötet godkände förslaget om oförändrade medlemsavgifter 2023. 

§ 24  Halvårsmöte 2022 samt Årsmöte 2023 

Halvårsmöte 2022 hålls torsdagen den 27 oktober klockan 19.00 på IP Arkadien.  

Årsmöte 2023 hålls torsdagen den 30 mars klockan 19.00 på IP Arkadien.  

§ 25 Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

§ 26 Årsmötets avslutande  

Ronny Jansson tackade avgående sektionsordförande i fotbollen Beatrice Lindgren för sitt engagemang och arbete under 

de två år som hon satt på posten som sannerligen inte var lätta med anledning av Corona bland annat.  

Han riktade även ett stort tack till personalen på IP som även under 2021 jobbat hårt för att efterleva restriktionerna så att 

anläggningen och den idrottsliga verksamheten kunnat fortgå.  

Avslutningsvis tackade han för det fortsatta förtroendet som nu innebär att han går in på sitt tolfte år som ordförande.  
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